
(19) DANMARK 

Patentdirektoratet 
TAASTRUP 

(12) PATENTSKRIFT (in 171364 B1 

(21) Patentansagning nr.: 0191/91 
(22) Indleveringsdag: 05 fab 1991 
(41) Aim. tilgaangelig: 0$ aug 1992 

(45) Patemets meddelelse bkg. den: 23 sap 1996 
(86) International ansagning nr.: - 
(30) Prioritet: - 

(51) lnt.CI.6 B 24 D 13/04 
B 24 B 19/24 
B 24 D 13/10 

(73) Patenthaver: Poul Erik 'Jasper.*,; LyngvaBngat 6; 7870 Glyngera, OK 
(72) Opfinder: Poul Erik ♦Jespereen; DK 

(74) Fuldmasgtig: PATRADE A/S 

(54) Roterende slibe- eller pudsevaerktBj med bojeligt eftergivelige sGbeelementer " ~ 

(56) Fremdraone puhlikatinnor 

D£ off.g skrift nr. 2206225. 3920972. 3342233, 2221636, 3047877 
DE freml.skrift nr. 1652910, 1063923 
GB pat. nr. 1257738 
SE freml.skrift nr. 392414 
US pat. nr. 4285171, 2804730, 3043063 

(57) Sammendrag: 19 1*91 

.riktC?ft ?r *f den art- hvor flexible slibeeleaenter 

Verktejet ife-lge opfindeleen er opbygget cS basis sf »r 

v«rkt«3slege«.e er pa ydersiden forsynet Bed en eller fW. 

2 N«9«nsene tjener til optagelse og indf.sming at 

Q fortsittes 



191-91 



DK 171364 B1 

Opbdeta. angir et roterende slibc eller pudsev*rkti,j med slibesegmemer i form af 

kru forme, p» yderoden af « rototionssynuMtiisk v.nrtojskorpoa med cyhndrisk 

laomteform med symmetiiaksen sammenfaldende med rotationsaksen, og son, under 

wrtaqd, rotation sttelte radher, udad for eflergivelig oversnygning og be- 

arbejdnmg af den overflade, som er under behandling, hvilka lameller fominsvis er 

fremanJlet af opkhppeteller PS anden made opslidse, terrad med pSkkebede slibekom. 

Slfte- eller pudsevarrtaojer af den her omhandlede art anvendes fonrinsvis til slibning 

og pudsmng af ikke plane overflader, sJsom krumme mobeldele, fyldningsilger e,c 

Smdvanhgvis besSr de, slibeakdve materiale af smergelherred, der er opklippe, eller 

opsnme,, bodies .Her lameller, og den slibende «Uer pudsende effek, ops* son, 

felge af lamellemes samlede massevutaing undar dares eftargivalige overstrygmng af 

emne, under v^rhojea rotation, hvorunder cenrtfugalktanen bidrager til da, for be- 

aAejdrungen nodvandige slibetiyk. I andra sanunenhaenge benyties lignenda vxrloojer 

to,* ^7nT* °»* "«**W-^r. I aidant* v«rk- 
^er fa.  e shbeatave elamanter besU af ikke slibende  materiale, eksempelvis 

T   som to m learbejdende Cdvs pudsmde ete « 

B kend, vsrtooj af den har omhandlede art bemevnes ■IWpudser- Vsrkloie, er 

b UomtalUdanskfreml^gelaesskrinrrr 149.2S1 B. Vaerktejel er sammensat af et an- 

W paralteldrggende, cnkelformede pudseskiver, dar bver iS=r or „pSnin« , radilre 

af en del af *=kniugen ha parifatian mod midtan. La- 

mau™ mi nodvend,gv,s have an ralativ stor stivhed for a, sikre tilstnekkelig s.ibe- 

TrT n ,TUeme°8em"etve<lte<»»^^tal,Somipraksis|tan komme 

ud eskrvama. Uvheden Uta, taidlenid, „ wfctejet ska| ^ . * 

(one flere tuner) og ved forhoje, omd^jningsul for a, frembringe en passende alun- 

dmg og smnhggorelse af lamellemes ydertte slibeakdve ender, inden vashoje, Kan b. 

Z^^^T ■ ^^"^etuegnetTn^e 

fot,^ ,   PT'   °rfWder0fteer,ale0n,re" "-m*«L Tilkonngen 

aandtid. Eifeknv (eten af vsrtaoje, er generel, ringe, til dels som folge af de para), 

tehhggande pudseskive, med lameller, som vender Yorker," , fcrh„,d ti! slibereC 

F"     ^f8™ W kMdK ^     britisk paemskrin nr 
1.257.738. Fra dene sknfi er de, kend, a, anbringe slibesegmenter i skmelinieformede 
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spor pi den cylindriske tromlefom, Ved at anvende en skrueliniefonnet placering op- 

nis et bedre sliberesultat, idet man undgir de sikaldte schatter-marks. Ved anvendelse 

af skruehnieformen opnis en j*vn kontaktlinie mellem v*rkfejets slibesegmenter OR 

emnet, som skal behandles. Imidlertid vil et va.rktoj ifelge det britiske patentskrift blot 

muhggare en reduktion i de slibespor, der opstir med slibesegmenter, der er orienteret 

med en meget stor stigning eller start set parallel med et plan gennem rotationsaksen 

Sifremt der anvendes shWrktejer, hvor slibesegmenteme har en meget svag skrueli- 

mestigmng eller former i plan vinkelret pa rotationsretningen, siledes som det for ek- 

sempel er tilfeldet med va.rktojer ifelge det ovenfor omtalte danske fremkeggelses- 

sknft, si optneder der risiko for slibespor, som ikke ka* afhj^lpes med de losninger 

som er foreslaet i det britiske patentskrift. ' 

Endvidere synes en udskiftning af slibesegmenteme at v*re langsommelig og besv*r- 

hg om ikke belt umulig, da slibesegmenteme har en lamgde, som svarer til skruelinie- 
iormens lamgde omkring det cylindriske korpus. 

Endvidere kendes der fra US patent nr. 4.285.171 et vsrktaj, hvor slibesegmenter er 

monteret i fodstykker, som er monteret i spor pi ydersiden af et vasrktejskorpus. Ved 

anvendelsen af et va.rktoj ifelge dette patentskrift vil der optnede slibespor, og endvi- 

dere vil udskiftningen af elementeme v£re tidskravende. 

Til grund for opfindelsen ligger den opgave at anvise et slibe- eller pudsevsrktaj af 

den angivne art, som ikke er behatfet med de ovenfor anferte ulemper, og som 

samt.dxg gOT det muligt at opna en ensartet slibeeffekt, og som samtidig muliggor en 

let og hurtlg udskiftning af slibesegmenteme, der anvendes i vsrktojet, siledes at det 
ikke er nadvendigt at udskifte hele vsrktojet. 

Dette opnis ifelge opfindelsen med et vsrktej af den indledningsvis n*vnte type, der 

er sa.rpra.get ved, at sporene forlaber med henholdsvis hajre- og venstreskruning, sile- 

des at sporene fra de to s*t krydser hinanden, og at de i sporene monterede fodstykker 

enkelvts eller t multiplum udgor afstanden mellem to ska^ringspunkter mellem de kryd- 
sende spor. 3 

De skrueformede krydsende spor bevirker, at slibeeffekten fra slibelamelleme fordeles 

slio'emL ^ brCdde' °g " ,ameIleme ^ ^ W i forhold til 
shberetnmgen, samtachg med at der opnis en krydsslibningseffekt. Slibelamelleme fra 

de hejre- og venstreskruede spor vil have en tendens til at bcje ud henholdsvis mod 

venstre og hejre. Derved opnis et mere ensartet sliberesultat, ogsi i de tUfclde hvor 

emnet har skarpefremspring eller fordybninger. Der fordres ikke lameller afspecielt 
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stift materiale for at sUcre tilstnekkelig slibeeffekt. Specielt til mellemslibning og lak- 

slibning er metoden fordelagtig, idet den opnaelige finish er af meget tej kvalitet. 

Fodstykkeme skydes ind i sporene skiftevis gennem det ene og det andet skruespor, 

indtil sporene pa den made er fyldt op. Idet lamgden af de enkelte fodstykker, enten 

alene eller som et multiplum, svarer til afstanden mellem to krydspunkter, vil fodstyk- 

keme derfor lase hinanden fast i vsrktejet. Udskiftning af slidte slibeelementer kan ud- 

feres pa kort tid, og om nadvendigt uden demontage af vsrtojet fra slibemaskinen. 

Slibelamelleme placeres med den slibeaktive side vendende skrat fremad i tromlens 

rotationsretning, og opnar derved en relativ bevaegelse og vinkelstilling i forhold til 

den under bearbejdning vsrende overflade, som er optimal i henseende til en skinsom 

men alligevel virkningsfuld bearbejdning. 

Slibeeffekten er med tilnaermelse konstant i hele vaerktejets/lamellernes levetid. Vsrk- 

tejet kan tages i brug umiddelbart uden sterre forudgaende indlcaring. En indkeringstid 

pa 2 - 3 minutter er tilstnekkelig inden den egentlige produktionsslibning kan pabe- 
gyndes. 

Lamellemes stivhed, og denned valets effektive slibetryk mod emnet, kan ifolge 

opfindelsen eges ved at kombinere lamelleme med afstivende barster. Barsteme kan 

med fordel have en pudsende/polerende virkning i sig selv, og fremstilles i sa fald af 

mexikansk fiber (kaktusfibre) eller af fibre med tilsvarende egenskaber. Kombinatio- 

nen af shbelameller (smergelterred eller tilsvarende laminat med paktebede slibe- 

kom) og borster bevirker et oget slibetryk mod emnet og dermed en hurtigere og mere 

effektav shbning. Slibelamelleme kan vsre af ekstra bladt og fleksibelt materiale 

hvorfor vsrkterjets evne til at tramge ind i kroge og fordybninger pa denne made kan' 
forbedres, sifremt dette er pSknevet. 

Et vsrktej med udskiftelige slibeelementer kan med fordel vsre indrettet med 

fodstykker, for eksempel af profilvalset stalblik eller aluminiumsplade, der er bibragt 

en Ul sporets tvsrsnit svarende profil og form (svalehale- eller T-profil), og kan ved 

indfenng fta en aben ende i sporet skydes ind i dette. Centritugalkraften under 

vasktajets rotation bevirker, at fodstykket klemmes fast i sporet, saledes at slibe- 

segmentet pa den made bliver selvfikserende. Slibesegmenterne udskiftes nar de er 
slidt op. 

Opfindelsen skal forklares luermere i forbindelse med tegningen, hvor 
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fig. 1      viser et vaerktej ifolge opfindelsen, i sidebillede, 

fig. 2      et forstoixet udsnit, der viser et spor i tvaersnit, 

fig. 2a    et udsnit af samme korpus, der viser et spor med svalehaleprofil i tvaersnit, 

fig. 2b    samme vist med T-not-profil, 

5    fig. 3      det i fig. 2 viste spor med isatte slibelameller og borster, 

fig. 3a    samme vist i sidebillede, 

fig. 4      en kombination af slibelameller og borster monteret i et svalehalespor (fig. 

2a), i tvasrsnit, 

fig. 4a    samme i sidebillede, 

10    fig. 5, 5a og 5b slibelameller uden bcrster vist i forskellige stadier under samling om- 

kring en stiltrid, hvormed lamelleme fastgeres til vaerktej ets korpus, 

fig. 5c    et udsnit af samme vist i sidebillede, 

fig. 6      slibelameller og borster vist samlet til en monteringsklar enhed (en slibesek- 

tion) parat til isaetning i en vaerktej skorpus med svalehalenoter, i tvaersnit, 

15    fig. 6a    samme vist monteret i vaerktejet, og 

fig. 7      enheden vist i perspektivisk afbildning delvis i sidebillede. 

I den p& tegningens fig. 1 viste udforelsesform bestir vaerktejet af et cylindrisk vaerk- 

tej skorpus 1, som p& ydersiden er forsynet med to indbyrdes krydsende, skrueformede 

20 spor 8 og 9. Vaerktejets korpus 1 er i enderne forsynet med midler 3 af den ene eller 

anden art (akseltappe, navskiver etc), som ger det muligt at spaende vaerktejet op i en 

slibemaskine (ikke vist). Vaerktejet er vist i en udf0relsesform, hvor de skrueformede 

spor til brug for slibesegmenterne er fraeset ud i et i hovedsagen massivt vaerktejskor- 

pus. Som alternativ til sporene 8,9 i overfladen af vaerktejets korpus 1, kan der anven- 

25 des et U-formet valset bSndstilprofil 2. Dette klemmes med sine to sider sammen ora- 

kring smergellaerredet og fodstykket, som vist i fig. 2. Der frembringes pi denne made 

en permanent samling, hvor lamelleme ligger taet op mod bersterne, og hvor begge de- 

le er rettet radiaert ud fra vaerktej ets korpus 1. 

30 Sporene 8,9 tjener til optagelse af slibelameller 4 og berster 5, hvilke sidste tjener som 

afstatning for lamelleme. Lamelleme fremstilles af en sammenhaengende bane af 

smergellaerred, der klippes op fra den ene langsgiende kant 4a indtil en vis afstand fra 

den modstiende kant 4b, siledes at banen forbliver sammenhaengende. Den sammen- 

haengende del af banen bukkes sammen omkring berstens 5 fodstykke 5a, og det hele 

35    indssttes i sporene 8,9. 

Opklipningen af smergellaerredet fra en langsg&ende kant 4a, dvs regnet i forhold til 

laerredets vaeveretning, bevirker, at terredets trendtride brydes. Lamelleme vil af den 

grund blive mere smidige og bajelige end i tilfaelde, hvor laerredet klippes modsat. 
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Denne egenskab udnyttes i praksis til at forbedre vasktejets slibeegenskaber i hen- 

seende til slibefinish, fleksibilitet og standtid, saledes som det allerede er beskrevet. 

Sporene kan som vist i fig. 2a have svalehaleprofil, eller som vist i fig. 2b T-not-pro- 
fil. 

Slibesegmenteme til indssttelse i sporene kan besta af en kombination af slibelameller 

og borster (fig. 4) i lighed med de allerede beskrevne, jvf fig. 3. Slibelamellerne frem- 

stilles af en bane 10 af smergelferred (fig. 4a), og er sammenhaengende langs den ene 

sidekant 10a af banen. Selve lamellerne 11 fremkommer ved parallelle indsnit 12 fra 

den modsatte sidekant 10b af banen. Den sammenhamgende del af banen er angivet 

med 13. Denne del bukkes omkring borstens 14 fodstykke 15, og indsaettes i svaleha- 

lenoten 7, som vist i tvsersnit i fig. 4. Bukkelinierne er antydet med stiplede linier 16 

og 17. Svalehalenotens konvergerende sider bevirker, at slibeelementet kiler sig fast i 

noten, nar slibeelementet (dvs smergelferred og borstefod) udssettes for centrifugal- 
kraften under vaerktejets rotation. 

Slibesegmentet er i den beskrevne form udskifteligt. En udskiftning foretages bl.a nar 

de slibeaktive dele af segmentet er nedslidt. Udskiftningen er hurtig og let at udfere. 

Bersterne 14 kan med fordel besta af mexikanske kaktusfibre af den type, der benyttes 

til polering af rustfrit stal, eller afanden type fibre med en pudsende/polerende effekt i 
sig selv. 

I fig. 5 er slibesegmentet vist i en form, hvor den i lameller opsnittede smergelferreds- 

bane 18 er samlet omkring en stalwire eller staltrad 19 ved ombukning af den ikke 

gennemsnittede del af banen omkring wiren. Ombukningen holdes samlet ved brug af 

smeltekfeber 20 mellem flademe. I fig 5b er slibeelementet vist monteret i vaerktojets 

notgang, i dette tilfelde uden borster. Wiren snurres stramt til i bunden af noten og go- 

res fast i enderne, hvorved lamellerne holdes paplads. Ogsa i dette tilfelde er de slibe- 

aktive dele af vjerktejet - dvs lamellerne - udskiftelige. 

I fig. 6 er vist en kombination af slibelameller og borster, hvor bide borstehax 21 og 

smergelferred 22 er bukket sammen omkring et stykke staltrad 23, og demist indsat i 

en U-profil 24, for eksempel af stalblik, hvis sider er klemt sammen omkring st&tra- 

den. Der fremkommer pi denne made et ferdigt, monteringsklart slibesegment, som 

hurugt og bekvemt kan monteres i ViErktejets svalehalenot ved simpel indfaring gen- - 

nem en iben ende i denne. Nar vaerktojet har krydsende spor Gvf fig. 1) kan elemen- 

teme med fordel fremstilles i sektioner, hvis lamgde er tilpasset afstanden mellem to 

krydspunkter (fig. 7). Sektioneme indskydes pi skift i de to spor 8 og 9, og man kan 
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pa den ^de udfylde sporene he!, sarttidig med a, de enkelte sektioner Motor for 
runanden, sUedes at en selvlSsende effekt opnis. 

Opflnddsen er U. begnense, ffl de pa tegningen vjste og ovenfor 

f^Tf HVOT f ^ anVendelSeSOmride f<* ia^r er Uerjr, pa den tte- 
Wbejdende .ndnsm, isa!r n^belioduarien. V.rtajeme ifelge opfmdelse„ ^ ta. 

denfor _e af de™ opfindelse knnne varieres pi n^nge forage mlder, bl.a 

7^ ^ ' g0,elSe 3f S,ibeel«. konrbinanoner af sUbeehive og 
stottende elementer etc. 5 
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1. Roterende slibe- eller pudsevarktej raed slibesegmenter i form af bajelige slibela- 

meller (4,11,22), der er anbragt i fodstykker (15,24), som er monteret i spor (8 9) der 

forleber skrueformet pa ydersiden af et rotationssymmetrisk va.rktejskorpus (6) med 

cylindrisk tromleform med symmetriaksen sammenfaldende med rotationsaksen og 

som under vratojets rotation strakkes radisrt udad for eftergivelig overstrygning og 

bearbejdning af den overflade, som er under behandling, hvilke lameller fortrinsvis er 

fremstillet af opklippet eller pa anden made opslidset laired, med paktebede slibekorn, 

k e n d e t e g n e t ved, at sporene (8,9) forleber med henholdsvis hajre- og venstre- 

skruning, saledes at sporene fta de to sat krydser hinanden, og at de i sporene montere- 

de fodstykker (15,24) enkelvis eller i multiplum udg0r afstanden mellem to skarings- 
punkter mellem de krydsende spor (8,9). 

2. Roterende slibe- eller pudsevsrktej ifdge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at najvnte 

fodstykker (15,24) ikke kun i profil med ogsa i form er tilpasset profilgaengeme (8,9) i 

den respektive vasrktajskorpus. 

3. Slibe- eller pudsevasrktej ifelge krav 2, k e n d e t e g n e t ved, at slibesegmenterne 

er forsynet med integrerede berster (5,14,21), der er monteret i fodstykkerne (15 24) 

sammen med slibelamelleme (4,11,22) for pa i og for sig kendt vis at stette disse. 

4. Slibe- eller pudsevarktej ifelge krav 3, kendetegnet ved, at barsteme 

(5,14,21) bestir af et materiale, for eksempel mexikansk fiber (kaktusfibre), som for- 

uden den tilstnebte stattende virkning pa lamelleme (4,11,22) ogsa har en pudsende el- 
ler polerende effekt i sig selv. 

5. Slibe- eller pudsev*rktej ifelge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at slibesegmenterne 

er sammensat af smergellsrred (22), som er revet eller klippet op pa tvsrs af terred- 

vaevmngens trendretning (det vil sige parallelt med skudtradenes retning i terredsba- 

nen) , et antal lameller, der er sammenhamgei.de langs terredsbanens ene sidekant og 

at den sammenhamgende kant pa smergelterredet er bukket 180° omkring en bukkel- 

me og er indsat med denne ombukkede kant i fodstykket (24) pa det pagasldende slibe- 

segment for permanent fastholdelse af de saledes frembragte slibelameller i fodstykket 
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